Bokning: Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se

”The Play that goes wrong”
på Nöjesteatern i Malmö
1-dagsresa
Avresa 12/10

I höst sätts det för första gången upp en svensk version av succékomedin ”The Play that goes wrong”. Föreställningen har spelat för fulla hus på West End och
Broadway och kan ses som en hybrid mellan ”Pang i
Bygget”, ”Papphammar” och ”Sherlock Holmes” - men
som titeln antyder, allt som kan gå fel gör det.
Regissör är Sven Melander och i rollerna ses bland annat nyligen hyllade Andreas T Olsson, komikern Simon
”Chippen” Svensson, skådespelarna Sanna PerssonHalapi, Susanne Thorson och Robin Stegmar.
”The Play that goes wrong” hade premiär i London
2014 och spelas fortfarande för fulla hus. I Broadway
kammade föreställninge hem en Tony Award och den
har hyllats både som årets bästa komedi och årets
bästa pjäs!
Föreställningen handlar om ett teatersällskap som sätter upp ett klassiskt mordmysterium som utspelar sig
i 1920-talets England, men allt som kan gå fel gör det
också. Skådespelarna kämpar mot alla odds för att ta
sig genom föreställningen men en rad oväntade händelser uppkommer längs vägen och mer än en gång
är det osäkert om pjäsen ska kunna genomföras....
Välkomna till världens roligaste föreställning!

Program

Vi kör från Hagestad kl 14.20 - Borrby, kiosken kl 14.30
- Skillinge, torget kl 14.40 - Simrishamn, godsmagasinet kl 14.55 - Gärsnäs, järnvägsstationen kl 15.10
- Tomelilla, järnvägsstationen kl 15.30 - Ystad, Hälsobacken kl 15.50 - Skurup, E65-rasten kl 16.10 - Svedala,
Circle K kl 16.30 och vidare till Malmö. Vi äter en god
middag på en trevlig restaurang innan föreställningen
börjar kl 19.00 på Nöjesteatern.
Pris						1195:I resans pris ingår: Bussresa, middag samt biljett på till ”The Play that
goes wrong”.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.
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Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se
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